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LED verlichting | 6 spots | Incl. afstandsbedienung
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Productinfo

LED er set

Deze LED lampen verfraaien het totaalbeeld van de Sunrooms terrasoverkappingen voor de donkere uren. Ga 's
avonds lekker buiten zitten en geniet van de uren met de dimbare LED lampen, die eenvoudig met de
afstandsbediening te bedienen zijn.

Let op: Dit is een erset met 6 lampen, trafo en afstandsbediening en kan met max. 6 verdere spots kunnen worden
aangevuld.

Producttoepassingen

Passend voor onze Sunrooms terrasoverkappingen.

Bijzonderheid

Dimbaar en met afstandsbediening.

Inhoud

6 x lampen
1 x Trafo
1 x Afstandsbediening
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Tech. Details
Staat Nieuw

Type Verlichting

Toepassing Verlichting terrasoverkapping

Bijzonderheid Dimbaar

Diameter 35 mm

Passend voor Sunrooms terrasoverkappingen

Lampen Anzahl 6

Afstandsbediening Inclusief

Versie Starter Set

Lichtkleur Warm wit 2800K

Merk Sunrooms
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Montage

De LED spots worden in de kokers van de terrasoverkappingen ingebouwd. Een boor met een diameter van 28
mm wordt benodigd.

Let op: Dit is een erset met 6 lampen, trafo en afstandsbediening en kan met max. 6 verdere spots kunnen worden
aangevuld.

Let op: Voor gedetailleerde informatie met duidelijke instructies verwijzen wij uitdrukkelijk naar de montage-
instructies onder "Downloads”.
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